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ATENÇÃO: Ninhos de 
Borrelho-de-coleira-
interrompida nas praias!

São aves discretas e poucos se apercebem 
da sua existência nas dunas e praias de 
Espinho. Mas a verdade é que, com uma 
observação mais atenta, podemos ver nos 
areais o pequeno Borrelho-de-coleira-inter-
rompida (Charadrius alexandrinus) - também 
conhecido como corricão ou curo-curo – num 
constante correr, parar e bicar enquanto está 
em procura de alimento.  A fase mais sensível 
para esta espécie é o período de reprodução, 
que ocorre mais ou menos de abril a junho. 
Muitos casais fazem os ninhos nas praias, 
próximos das dunas em zonas abertas e 
expostas, pois a sua estratégia é apostar na 
camuflagem para proteger as suas posturas, 
usando conchas e pequenas pedras para 
ornamentar o ninho e confiando nos padrões 
dos ovos e das crias que se confundem com 
as cores da areia. Esta estratégia é eficaz 
com a maioria dos predadores, mas torna os 
ninhos vulneráveis às pisadas das pessoas 
e à predação dos ovos por cães. Embora os 
borrelhos tendam a escolher praias menos 
perturbadas pelas pessoas, a verdade é 
que há poucos locais onde os seus ninhos 
estejam a salvo e, segundo os censos da 
espécie realizados pelo ICNF, tem-se verifi-
cado um declínio no número de casais e no 
sucesso reprodutor. E esta situação deve-se 
sobretudo ao desconhecimento! Mas agora 
que sabemos que há ninhos de borrelhos 
nas nossas praias, há algumas coisas que 
podemos fazer para os ajudar a serem bem-
sucedidos na sua reprodução:

- Quando formos à praia, ter cuidado ao 
caminhar, olhando para o chão para não 
pisar os ovos ou as crias;

- Caminhar pela areia mais húmida, 
evitando as zonas mais secas e mais perto 

Guetim. Que futuro?
Quando a 29 de Setembro de 2013 se re-

alizaram as eleições para as autarquias locais 
a população de Guetim vivia um sentimento 
de enorme revolta e injustiça. A freguesia 
perdera a sua autonomia e, juridicamente 
deixara de existir (tal como a de Anta). O 
País vivia uma grave crise económica e 

financeira, sob a supervisão da Troika, e pas-
sava a implementar um conjunto de medidas 
de austeridade. É no âmbito dessas medidas 
que surge a Lei n.º 11-A/20213, de 28 janeiro, 
que procede à reorganização administrativa 
do território das freguesias, e que ditou a 
extinção de 1.168 freguesias em todo o País. 
A convicção generalizada, que persiste, era 
a de que a reforma administrativa em curso 
era inútil, nada democrática, imposta às 
populações. Não vou fazer qualquer análise 
política sobre o assunto. Já muito foi dito e 
escrito sobre o tema. A nova legislação, a Lei 
39/2021, de 24 de junho, que define o regime 
jurídico de criação, modificação e extinção de 
freguesias, e revoga a anterior lei, vem abrir 
uma janela de esperança para Guetim e para 
todas as freguesias que persistem em lutar 
pela sua identidade. Este processo passa 
pela criação de uma proposta, devidamente 
fundamentada, a apresentar por “um terço 
dos membros do órgão deliberativo, ou de 
cada uma das freguesias em causa, ou por 
um número de cidadãos inscritos no recen-
seamento eleitoral da freguesia de origem 
nos termos da alínea c) do artigo 12.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro”, a qual deverá 
demonstrar que a freguesia cumpre com 
um conjunto de requisitos definidos na lei (a 
prestação de serviços à população, eficácia 
e eficiência da gestão pública, população 
e território, história e identidade cultural 
vontade política da população, manifestada 
pelos respectivos órgãos representativos). 
Este processo deverá estar concluído até 
ao final de 2022, seguindo-se um processo 
burocrático previsto na lei que poderá 
culminar com a apreciação da proposta na 
Assembleia da República. Desde 2013 que os 
órgãos autárquicos da freguesia de Anta e 
Guetim têm votado favoravelmente diversas 
moções a favor da desagregação, e, recente-
mente foi criada uma comissão para iniciar 
este trabalho. Para a freguesia de Guetim, 
os desafios que se lhe colocam são grandes, 
em particular no plano financeiro. Mas, se há 
algo a que os guetinenses estão habituados é 
a lutar contra as dificuldades. E, estou certo, 
preferem construir o seu futuro colectivo 
pelas suas próprias mãos, e dar vida ao lema 
“Guetim Sempre!”. 

18/05/2022

da vegetação das dunas, bem como as zonas 
onde virmos muitas pequenas pegadas de 
aves, pois podem ser locais de nidificação;

- Se levarmos à praia o nosso animal de 
estimação, fazer sempre uso da trela e/ou 
passeá-lo na zona da areia mais húmida.

- Se observarmos alguma ave com um com-
portamento nervoso, procurar afastar-nos 
tendo cuidado por onde caminhamos, pois 
pode haver um ninho por perto;

- Passar esta mensagem a amigos ou 
familiares!

Por fim, seria interessante replicar em 
Espinho projetos de proteção dos ninhos da 
espécie, como o que tem lugar em Esposende, 
onde, sempre que é localizado um ninho, é 
colocada uma gaiola protetora e sinalética na 
praia a alertar para a existência dos ninhos 
bem como para os comportamentos a ter 
para evitar que sejam destruídos.  Acredito 
que com informação e sensibilização, po-
deremos ter uma convivência saudável com 
estes animais que fazem das praias a sua 
casa!
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Estatuto editorial: 
O Maré Viva, enquanto propriedade de uma Cooperativa de 
Ação Cultual e Jornal de carácter regional, propõe-se:
- Noticiar de forma independente, objetiva e isenta, todos os 
factos importantes da vida política, social, cultural e desportiva 
regionais;
- dar um especial ênfase a todas as manifestações de carácter 
cultural, procurando, com a respetiva divulgação, contribuir 
para o fomento cultural da região;
- Defender sempre, de forma intransigente, os princípios 
constitucionais da República Portuguesa, procurando, desse 
modo, contribuir para que sejam alcançados os grandes 
desígnios nacionais;
- Respeitar os princípios deontológicos da imprensa e a ética 
profissional, de modo a não poder prosseguir apenas fins 
comerciais, nem abusar da boa fé dos leitores, encobrindo ou 
deturpando a informação.
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cultura
agenda
26 A 28 DE MAIO - MÚSICA
North Musical Festival
Alfândega do Porto
18h00
Preço: 50€/dia
Sinopse: 
Está de regresso à Alfândega do Porto o North 

Music Festival, que junta, na edição deste ano, 
vários nomes sonantes, numa cartaz que prima 
pela variedade. No dia inaugural, 26 de Maio, o 
destaque terá de ir forçosamente para Ornatos 
Violeta, uma das bandas mais acarinhadas da 
Invicta, que contará ainda com a companhia dos 
portugueses Linda Martini e também com os 
ritmos alucinantes dos Paus. A 27, destaque para 
Robin Schulz, Capicua e Domingues. No dia de 
encerramento, o palco pertencerá aos The Jesus 
and Mary Chain, The Waterboys e GNR.

27 DE MAIO - MÚSICA
Tiago Nacarato - Concerto
Hard Club - Porto
21h30
Preço: 20€
Sinopse: Tiago Nacarato chega ao Porto com um 

novo álbum na bagagem, ainda por editar. Ainda 
assim, o artista traz os temas do seu mais recente 
trabalho ao Hard Club, depois de ter passado no 
Cineteatro Capital, em Lisboa, na semana anterior. 

27 DE MAIO - CINEMA
“A Ria, a Água, o Homem”
Matos Barbosa
Auditório Nascente
21h30
Entrada gratuita
Sinopse:
 No âmbito das comemorações do aniversário 

da Cooperativa Nascente, a 27 de Maio o re-
alizador Matos Barbosa projetará “A Ria, a Água, 
o Homem” no Auditório Nascente, pelas 21h30. 
A curta metragem, inspirada nos textos de Raul 
Brandão, em “Os Pescadores”, constitui a mostra 
de um percurso de vida e de um espaço lagunar: 
a Ria de Aveiro. 

  
28 DE MAIO - FOTOGRAFIA
Grau Zero da Companhia: Fotografia de Cena
Nelson D’Aires
Cineteatro António Lamoso - Feira
14h00 - 17h00
Participação gratuita, mediante inscrição
Sinopse: 
Nesta sessão, irá ser abordado o cruzamento 

entre as artes performativas e a fotografia, iden-
tificando as abordagens técnicas e de autoria. 
Pretende-se discutir o processo documental e 
autoral, a partir do diálogo entre performance e 
fotografia.

28 DE MAIO - MÚSICA
Mateus Aleluia - Concerto
Auditório de Espinho - Academia
21h30
Preço: normal 8€; c/ cartão Amigo 4€
Sinopse: 
Aos 79 anos de vida e mais de meio século 

dedicado à música afro-barroca, às pesquisas e 
filosofias africanas, aos sons de terreiro e às célu-
las rítmicas e melódicas do candomblé, Mateus 
Aleluia é um dos nomes históricos da música bra-
sileira. Em Espinho, fará um concerto ao estilo de 
voz e violão onde passará pelos seus três álbuns 
a solo – Cinco Sentidos, Fogueira Doce e Olorum 
-, sem esquecer os Tincoãs. Haverá ainda tempo 
para uma colaboração com um grupo de alunos 
da Escola Profissional de Música de Espinho.

28 DE MAIO - TERTÚLIA
“De Nascente a Poente”
Cooperativa Nascente
Auditório Nascente
21h30
Entrada gratuita
Sinopse: 
Inserida nas programação do 46º aniversário 

da Cooperativa Nascente, a tertúlia “De Nascente 
a Poente” colocará um ponto final nas comemo-
rações, numa sessão aberta a todos, no Auditório 
Nascente. O tema central da conversa será a 
criatividade, e a sua pertinência na vida de cada 
um e no pulsar de uma sociedade. 

29 DE MAIO - MÚSICA
Rita Vian - Concerto
Largo da Estação de Caminho de Ferro de Ovar
17h30
Entrada gratuita
Sinopse:
Alvo de uma intervenção de requalificação pela 

Câmara Municipal de Ovar, a Praça da Estação 
de Caminho-de-Ferro de Ovar assume-se como 
uma das mais importantes “portas” de entrada da 
cidade. Rita Vian trabalha a sua voz e composição 
num espectro amplo entre a eletrónica e a 
tradição. O fado é um capítulo muito importante 
na sua expressão artística, bem como a música 
urbana que é a outra face da artista. O remix 
de Branko para o single “Sereia” apresentou Rita 
Vian a uma audiência mais ampla. Seguiu-se 
“Purga”, que conta com um vídeo realizado por 
João Pedro Moreira (Buraka Som Sistema, Regula, 
Dino d’Santiago), foi considerada pela plataforma 
digital TIDAL uma das melhores músicas de 2020; 
canção nacional de 2020 pela rádio RADAR e uma 
das canções portuguesas que salvaram 2020 
pelo Observador. Os caminhos de Rita Vian são 
tão inesperados como arrebatadores. CAOS’A é 
o título do novo EP de Rita Vian, de cinco temas, 
conta com produção de Branko e tem como single 
“Trago”, com realização do João Pedro Moreira.

ATÉ 31 DE MAIO - PATRIMÓNIO
V Edição do MAIO do AZULEJO
Concelho de Ovar
Entrada gratuita
Sinopse:
De 6 a 31 de maio, o Azulejo volta a ser protago-

nista de um programa diversificado, exploratório, 
inclusivo e estruturado para vários públicos, 
com atividades dedicadas a esta temática, nas 
vertentes patrimonial, artística, turística e lúdica.

“Sendo o azulejo a insígnia identitária de Ovar 
em todos os seus suportes de promoção turística, 
o município criou, através do Centro de Artes e 
Ofícios (local a visitar, a propósito) um programa 
de atividades todas elas nele inspiradas e a ele 
dedicadas: o “Maio do Azulejo”. O Azulejo detém 
um conteúdo histórico e científico que o torna 
uma fonte inesgotável de inspiração, pelo que, ao 
longo do mês de maio, acontecem espetáculos 
musicais, oficinas criativas, visitas orientadas pela 
cidade, instalações artísticas, tertúlias entre out-
ros, pensadas para públicos diversos. Está o mês 
de maio prestes a terminar. No entanto, algumas 
atividades decorrem ao longo de todo o ano. 
Sugiro particularmente as visitas exploratórias à 
cidade, semelhantes às promovidas pelo Museu 
Municipal de Espinho, que podem ser orientadas 
por um técnico ou realizadas autonomamente, a 
partir das indicações de um livro-mapa disponibi-
lizado nos postos de atendimento turístico.”

Rita Betânia

31 DE MAIO - CINEMA
“Imperador Descalço”
Peter Brosens e Jessica Woodworth
Teatro Aveirense
21h30
Preço: 4 euros
Sinopse:
O frágil rei exige voltar para casa imediata-

mente, mas, em vez disso, é condenado a um 
regime rigoroso de descanso e reabilitação 
pelo diretor autoritário do sanatório, Dr. Otto 
Kroll. Uma delegação de Viena chega chefiada 
pela ilustre Dra. Ilse von Stroheim, arquiteta 
de uma Nova Europa nacionalista. Ela traz a 
notícia estrondosa de que o último rei dos 
belgas se tornará o primeiro imperador da 
Europa. O rei, farto de outros determinarem 
o seu destino, decide tratar o assunto por 
conta própria.
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anos), entre os dias 1 de Janeiro de 2022 e 31 
de Dezembro de 2025, por ciclos ou tempora-
das, abrangendo várias artes performativas e 
podendo ainda incluir, por exemplo: cinema, 
residências, ações de mediação ou ações de 
formação. “O objetivo principal é o de pro-
mover uma oferta cultural regular e contínua 
em todo o território” - elucida a DGArtes. As 
regiões do Norte e Centro reuniram mais 
de metade dos 39 projetos que receberão o 
apoio deste programa: na região Centro, con-
tam-se 17 projetos apoiados (com 2,1 milhões 
de euros); no Norte, onde se inclui o Auditório 
de Espinho, são 11 (1,5 milhões de euros); na 
Área Metropolitana de Lisboa, cinco (550 
mil euros); no Algarve, três (450 mil euros) 

cultura
notícias

Auditório de Espinho 
é um dos espaços 
contemplados pelo 
primeiro programa 
de apoio da RTCP

O Auditório de Espinho será um dos equipa-
mentos apoiado pelo estreante programa de 
financiamento da Rede de Teatros e Cinetea-
tros Portugueses (RTCP). O anúncio surgiu no 
decorrer da passada semana, pela DGArtes. 
Serão 39, os projetos que se preparam para 
receber  apoio financeiro, que se traduzirá 
num valor global na ordem dos cinco milhões 
de euros. A DGArtes, em comunicado, encara 
a ação como “um contributo decisivo para 
assegurar uma gestão regular e contínua 
da oferta cultural dos equipamentos promo-
tores” das várias iniciativas. No momento de 
redação de cada uma das candidaturas, os 
espaços culturais apresentaram as linhas 
orientadores da sua programação (a quatro 

JSD propõe a criação 
de um “Voucher Cultura” 
para jovens no valor 
de 120 euros

A criação de um “Voucher Cultura” no valor 
de 120 euros para todos os jovens, no ano em 
que atinjam a maioridade,  é uma das três 
propostas de alteração ao Orçamento do Es-

tado de 2022 lançadas pela Juventude Social 
Democrata (JSD). A medida surge depois dos 
ecos que se fazem sentir de países vizinhos: 
em Março, o Governo espanhol aprovou o 
“Bónus Cultural Jovem”, um apoio com traços 
semelhantes, no valor de 400 euros. Também 
em Espanha e França surgiram propostas do 
mesmo teor. De acordo com a informação 
disponibilizada pela JSD, esta seria uma forma 
de “facilitar o acesso universal e diversificado 

dos mais jovens à Cultura, criar novos hábitos 
e fomentar o consumo cultural”. A iniciativa 
poderá ser utilizada na aquisição de bens e 
serviços que digam respeito às atividades 
das Artes do espetáculo; da criação artística 
e literária; no Teatro e no Cinema; no comé-
rcio a retalho de livros; nas atividades das 
bibliotecas, museus, dos sítios e também dos 
monumentos históricos.

Museus de Santa Maria 
da Feira estão vestidos 
de uma renovada imagem 
online

No Dia Internacional dos Museus, celebrado 
a 18 de Maio, o Museu Convento dos Loios 
e o Museu do Papel Terras de Santa Maria 
renovaram a sua presença online com novos 
websites, dotados de novas funcionalidades 
e responsivos, reforçando a sua proximidade 
com o público. O Museu Convento dos Loios e 
o Museu do Papel Terras de Santa Maria têm 
em comum o facto de divulgar e preservar 
toda uma herança histórica e cultural do 
território de Santa Maria da Feira. As visitas 
a estes equipamentos são exponenciadas 

pelas acessibilidades que disponibilizam, 
como os audioguias e smartphones em 
português, inglês, língua gestual portuguesa 
e audiodescrição, os quiosques multimédia 
que acompanham a exposição e as mesas in-
terativas de património (no Museu Convento 
dos Loios centrada no património cultural 
do concelho e no Museu do Papel sobre a 
rota do papel). Mesmo no centro histórico 
de Santa Maria da Feira, a cerca de 300m 
do emblemático Castelo da Feira, situa-se o 
Museu Convento dos Loios, polo central da 
Rede Municipal de Museus de Santa Maria da 
Feira. O acervo deste espaço museológico é 
constituído por coleções de Arqueologia, de 
História e de Etnografia representativas da 
ocupação do território, da construção da sua 
história, das artes, dos ofícios, das tradições 

e costumes, civis e religiosos, que marcaram 
a identidade e cultura desta região que na 
fundação da nacionalidade portuguesa se 
designava por Terra de Santa Maria e que no 
séc. XV se transformou em condado da Feira. 
Instalado em duas antigas fábricas de papel 
do início do século XIX, o Museu do Papel 
Terras de Santa Maria é um museu industrial 
dedicado à história do fabrico do papel, desde 
a sua fase manufatureira de produção “folha 
a folha”, apresentada no espaço oitocentista 
do Engenho da Lourença, passando pela 
produção de papel em contínuo que marca 
o ambiente industrial do século passado da 
Casa da Máquina, até à mais recente história 
da indústria do papel em Portugal, através do 
núcleo expositivo “Da Floresta ao Papel”.

e no Alentejo, dois (350 mil euros). A Região 
Autónoma da Madeira também conquistou 
apoio para um dos seus projetos (150 mil 
euros). A Região Autónoma dos Açores não 
reuniu aprovação para nenhuma ação. São já 
cerca de 80, os equipamentos culturais que 
optaram por aderir à RTCP, entre auditórios 
municipais, casas de Cultura, teatros e 
cineteatros, centros culturais e centros de 
artes. O concurso de apoio financeiro aos 
equipamentos culturais tem um montante 
anual de seis milhões de euros, entre 2022 
e 2025, perfazendo o montante global de 24 
milhões de euros. 
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Instituto de Planeamento e Desenvolvimento 
do Turismo. A entidade elogiou o aspeto “al-
tamente diferenciador” do barco na cultura 
ribeirinha a nível internacional. “Temos uma 
boa candidatura e, feita a apresentação 
formal, agora seguem-se um conjunto de 
diligências com as Nações Unidas para a sua 
análise e esperamos que a sua aprovação se 
possa concretizar bem e o mais breve pos-
sível” - desejou o autarca. Numa publicação 
dedicada ao barco, o escritor Jaime Vilar 
distinguiu “a proa como parte monumental 
do moliceiro, em que figuras, desenhos e leg-
endas são exclusivos, sem igual em qualquer 
tipo de navegação conhecido”. Na década de 
70 do século XX, estavam registados cerca 
de três mil barcos moliceiros a operar na 
Ria de Aveiro, sendo que subsistem apenas 
50 embarcações, metade das quais afetas 

A embarcação moliceira, típica da Ria 
de Aveiro, formalizou a sua candidatura a 
Património da Humanidade em 2023, concor-
rendo, assim, àquele que seria o primeiro selo 
da UNESCO na região. Para Ribau Esteves, 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, o 
barco moliceiro deve ser encarado como um 
“símbolo de referência”. O autarca acredita 
que a candidatura efetuada confere “prima-
zia” ao moliceiro, mas que não deixa de englo-
bar “toda a carpintaria naval da Ria de Aveiro”. 
A distinção poderá funcionar como chamariz, 
uma outra forma “de trazer à região muitos 
turistas nos próximos anos”,  proporcionando 
uma “visibilidade adicional” ao território 
aveirense. O processo de candidatura foi 
conduzido pela Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro (CIRA), e arrancou já em 
2019, tendo contado com o apoio técnico do 

da terra

à exploração turística nos canais urbanos 
da Ria. Em Abril, a comunicação social dava 
nota do crescente aumento de despesa 
de combustível do típico passeio pela Ria: 
são oito quilómetros, e o motor, a gasolina, 
consome cerca de quatro litros por viagem 
(custo aproximado de oito euros). As empre-
sas dedicadas à exploração turística pediam, 
à altura, apoios às entidades do setor. Em 
2018, a Câmara Municipal de Aveiro tornou 
público um projeto que tinha como principal 
objetivo a conversão para energia elétrica 
dos moliceiros. Os carregadores já estão 
colocados junto aos cais, mas ainda não 
existe uma data exata definida para que as 
embarcações façam a transição dos motores 
a gasolina para os motores a eletricidade.

BARCO MOLICEIRO 
PODERÁ VIR A SER 

CONSIDERADO PATRIMÓNIO 
DA HUMANIDADE EM 2023

Está em curso 
uma nova alteração 
ao PDM e ao PPESCE

Já teve início o processo que conduzirá o 
Município de Espinho à terceira alteração 
do Plano Diretor Municipal (PDM) e também 
à segunda alteração do Plano de Pormenor 
do Estádio do Sporting Clube de Espinho 
(PPESCE). O processo terá incidência par-
ticular na frente marítima, e proporcionará a 
regulamentação de medidas de prevenção e 
mitigação do avanço das águas do mar sobre 
a costa espinhense, acautelando a segurança 
das pessoas e do espaço espaço urbano. 
Para além disso, o Município que “clarificar 

as incompatibilidades” entre o PDM publicado 
em 2016 e o Programa da Orla Costeira 
Caminha-Espinho (POC-CE). “As adaptações e 
alterações ao PDM na sequência da aprovação 
do POC-CE são essenciais uma vez que o 
não cumprimento dos prazos estabelecidos 
poderia determinar a suspensão das normas 
do plano na área abrangida, resultando na 
impossibilidade de praticar quaisquer atos ou 
operações que impliquem a ocupação, uso e 
transformação do solo e ainda a suspensão 
do respetivo direito de candidatura a apoios 
financeiros comunitários e nacionais até 
à data da conclusão do processo de atual-
ização” - reforça o Município, em comunicado. 

Com este novo processo de alteração, a 
Câmara Municipal pretende “criar condições” 
para que se possa avançar no modelo de 
ocupação da frente atlântica local, promov-
endo o “inestimável” valor do seu património 
marítimo. Os documentos referentes a todos 
este processo poderão ser consultados no 
Edifício dos Paços do Concelho, durante o 
horário expediente. As sugestões deverão ser 
apresentadas por escrito presencialmente 
ou por correio eletrónico, para o endereço 
geral@cm-espinho.pt. Os ficheiros poderão 
também ser consultados online, no site da 
autarquia. As sugestões poderão ser sub-
metidas até 7 de Junho.

CHEDV assinalou o Dia 
Mundial da Pressão 
Arterial com mais 
de 100 rastreios

Para assinalar o Dia Mundial da Hiperten-
são Arterial, que se celebra a 17 de maio, o 
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga 
(CHEDV) desenvolveu uma série de iniciativas 

com o objetivo de aumentar a literacia em 
saúde sobre esta doença que atinge  42% da 
população portuguesa e que é o principal 
fator de risco para ocorrência de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), principal causa de 
morte em Portugal. Para alertar para esta 
doença, a Unidade da Consulta de Hiperten-
são do CHEDV, realizou mais de 100 rastreios 
e divulgou material informativo sobre a Hi-

pertensão Arterial a utentes e a profissionais 
de saúde. Para Heloísa Ribeiro, Coordenadora 
Unidade da Consulta de Hipertensão Arterial 
Sistémica do CHEDV, ” esta iniciativa, que 
esperamos continuar a desenvolver no futuro 
em conjunto com outras atividades, foi um 
motivo de grande satisfação profissional para 
Médicos, Enfermeiros e Alunos envolvidos, tal 
como para os utentes que aderiram”.
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O movimento cívico “Cidadãos da Praia 
da Granja” remeteu uma carta aberta ao 
Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), e denunciou o “abate de ár-
vores centenárias” que estará alegadamente 
a ser praticado numa operação na Avenida 
Sacadura Cabral. O coletivo relaciona a ação 
com as obras que a IP está a encetar no 
troço ferroviário correspondente à Linha do 
Norte. Em declarações à comunicação social, 
Vasco Sousa, o porta-voz do movimento, diz 
que os locais foram “surpreendidos com 

Centro Social de Paramos 
participou na Semana 
Europeia do Teste

Entre os dias 13 e 26 de Maio, o Centro 
Social de Paramos associou-se à Semana 
Europeia do Teste (VIH e Hepatites Virais), 
com o intuito de apurar o real estado se-
rológico da população. A Semana Europeia da 
Primavera do Teste do VIH e Hepatites Virais 
é uma campanha europeia que mobiliza 
organizações – sociedade civil e instituições 

CH Gaia/Espinho pondera 
dedicar mais uma ala de 
internamento à Covid-19

O Centro Hospitalar (CH) de Vila Nova de 
Gaia e Espinho está a estudar a necessidade 
de atribuição de um maior número de camas 
a doentes infetados com Covid-19. A taxa de 
ocupação das áreas afetas ao tratamento 
do vírus está perto de atingir a sobrelotação, 
pelo que “a necessidade de abertura de mais 
camas está a ser monitorizada e avaliada 

MOVIMENTO CÍVICO 
DENUNCIA O “ABATE 
DE ÁRVORES HISTÓRICAS” 
NA GRANJA

um abate de árvores históricas, um abate 
que não se compreende, e só pode estar 
relacionado com a obra da IP”. À Agência 
Lusa, o responsável disse ainda que esta é 
“mais uma evidência de que não vão parar, 
apesar da população se manifestar contra e 
da obra constituir um total desrespeito pela 
identidade da zona”. De relembrar que vários 
movimentos cívicos de Vila Nova de Gaia, 
nomeadamente da Granja, Aguda e Miramar, 
têm vindo a contestar a empreitada através 
de queixas a instituições, petições públicas, 

pedidos de esclarecimento e protestos, 
como o organizado a 30 de abril e juntou 
no local cerca de uma centena de pessoas. 
O Cidadãos da Praia da Granja critica, entre 
outros elementos da empreitada, a passagem 
pedestre aérea que está projetada para a 
estação local, a qual, segundo o movimento, 
terá “quase 12 metros de altura, três torres 
de vigia e muros infindáveis de betão armado 
entre os três e seis metros”.

de saúde pública – em toda a Europa a se 
unirem duas vezes por ano, em maio e no-
vembro, para reforçar o rastreio e promover 
os benefícios da prevenção. Portugal junta-
se à iniciativa desde 2013, e reforça mais um 
ano o rasteio do VIH, hepatites virais e outras 
infeções sexualmente transmissíveis (IST).  
Em 2017, 2.3 milões de pessoas viviam com 
VIH na região europeia da OMS e foram diag-
nosticadas 159 420 novas infeções. Estima-se 
que nesta região 15 milhões de pessoas viva 

diariamente” - adiantou fonte da unidade 
hospitalar à Agência Lusa. A mesma fonte 
sublinhou ainda que o CH se está a preparar 
para “poder abrir mais uma de internamento 
dedicada à Covid-19, caso o aumento de 
número de internamentos se continue a 
verificar”. O aumento galopante do número 
de contágios a nível nacional tem estendido 
a necessidade de mais espaços dedicados à 
desaceleração do Sars-Cov-2. O cenário tem 
causado vários constrangimentos, nomeada-
mente no campo do atendimento do serviço 

de urgências:  nos últimos dias, a média diária 
de admissões de doentes estava na ordem 
dos 621. No período pré-Covid, em 2019, era 
de 530. O jornal Público adianta ainda que as 
mortes por Covid-19 continuam a ser mais 
representativas nas pessoas mais velhas, 
como acontece desde o início da pandemia, 
e regista-se atualmente uma tendência cres-
cente nos óbitos pela doença – algo que está 
a afetar a mortalidade por todas as causas, 
que já regista um excesso em relação ao 
número esperado para esta época do ano.

com hepatite B e 14 milhões com hepatite C. 
Estas duas infeções causam 165 000 mortes 
por ano. Em Portugal, as organizações 
membro da Rede de Rastreio Comunitária e 
associações, Municípios, Juntas de Freguesia 
e a iniciativa Lisboa Sem SIDA da Câmara 
Municipal de Lisboa, juntaram-se e alertaram 
para  importância da oferta e acessibilidade 
destes serviços e a remoção de qualquer 
barreira no acesso aos cuidados de saúde.
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Esmoriz prepara-se 
para debater o papel 
da tecnologia na Saúde 
Mental

A 3 de Junho, decorrerá o VIII Encontro de 
Psicologia de Esmoriz, subordinado ao tema 
“A tecnologia ao serviço da Saúde Mental”. 
O certame será uma organização conjunta 
entre a Junta de Freguesia de Esmoriz e o 

Campanha de vacinação 
antirrábica e uso de 
microchip chega a Silvalde 
em Junho

Espinho juntou-se, 
de forma simbólica, 
num cordão humano 
pelos Oceanos

Gabinete Psicossocial. Está previsto que a 
sessão de abertura, pelas 09h30, esteja ao 
encargo do Presidente da Câmara Municipal 
de Ovar, Salvador Malheiro, e também de Ed-
uardo Carqueja (Ordem dos Psicólogos Por-
tugueses). Meia hora depois, será introduzido 
o tema “A realidade virtual na intervenção 
psicológica”, por Jorge Alves, do Centro Cére-
bro. Estarão ainda a discussão problemáticas 
como o kit básico da Saúde Mental (por Ana 
Ferreira e Marta Silva), e ainda os programas 

de promoção de saúde mental online (por 
Cristina Alves, da Fundação José Neves). A 
sessão de encerramento, marcada para as 
12h00, estará ao encargo do presidente da 
Junta de Freguesia de Esmoriz, António Sá. O 
encontro decorrerá online, através da plata-
forma Zoom, e as inscrições são gratuitas, 
tendo de ser efetuadas, no máximo, até ao 
dia 27 de Maio para o endereço psicossocial@
jf-esmoriz.pt.

No próximo dia 29 de Junho, junto ao Largo 
do Antigo Matadouro de Espinho, será levada  
a efeito uma nova campanha de vacinação 
antirrábica e colocação de microchip em 
canídeos. A ação acontecerá no período da 

em nota de imprensa. Assim sendo, a Câmara 
Municipal lançou um conjunto de questões 
que visam a adaptação do documento às 
reais necessidades da população. Todas as 
respostas remetidas serão confidenciais e 
anónimas, e não serão utilizadas para outra 
finalidade. A Câmara avisa que, “de preferên-
cia”, o questionário deverá ser preenchido em 
conjunto com o respetivo agregado familiar. 
O documento está disponível online, no portal 
da Autarquia, e também no formato papel. 
Caso opte pelo último, poderá entregá-lo 
devidamente preenchido nos serviços de 

Está a ser preparado, em esforços conjuntos 
entre a Unidade de Saúde Pública do Agrupa-
mento de Centros de Saúde de Espinho/Gaia 
e a Câmara Municipal de Espinho, o Plano 
Municipal de Saúde local, um documento que 
pretende  identificar os principais problemas 
de saúde do concelho, permitindo a definição 
de estratégias de combate e melhoria 
do bem-estar da população. Naquele que 
a autarquia descreve como um “modelo 
participativo e dialogante”, é esperado que o 
resultado final de todo este processo conte 
com o envolvimento dos munícipes - lê-se, 

Atendimento da Câmara, na Junta de Fregue-
sia da sua residência e ainda nos Espaços 
do Cidadão de Ante e Guetim ou Espinho. “A 
saúde é um dos nossos eixos prioritários e o 
Plano Municipal de Saúde de Espinho consti-
tuirá uma importante ferramenta estratégica 
de planeamento, gestão e desenvolvimento 
social do Município, que definirá as linhas 
orientadoras e as melhores estratégias 
de intervenção para melhorar a saúde dos 
espinhenses” - termina a Câmara.

MUNÍCIPES CHAMADOS 
A INTERVIR NO PLANO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE ESPINHO

manhã, entre as 10h00 e as 12h30, e ainda no 
período da tarde, entre as 14h30 e as 16h30. 
A vacinação antirrábica terá o custo de dez 
euros, a identificação eletrónica de dois e 
meio, e boletim sanitário de um euro.

A Estação Náutica de Espinho associou-se à 
celebração do Dia Escola Azul, uma iniciativa 
do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Lar-
anjeira, que culminou na construção de um 
cordão humano pelos Oceanos. A ação juntou 
alunos, professores, famílias e entidades 
parceiras. Um dos objetivos da ação foi o de 
alertar para a importância da preservação 

ambiental e dos ecossistemas do Mar/
Oceano, enquanto bem comum e enquanto 
património, que fornece um conjunto de bens 
e serviços à população. A PSP coordenou o 
processo de deslocação dos alunos até ao 
local e, durante a realização do cordão hu-
mano, a Proteção Civil esteve presente para 
garantir a segurança dos participantes.
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- No “Código de Rendimentos” selecionar 
a opção 417 – “rendimentos do trabalho 
dependente, compreendendo subsídios de 
férias e de Natal, incluindo a parte isenta dos 
mesmos”. 

Já no Quadro 4F – Opção pelo Regime Fiscal 
do Art. 2.º - B do CIRS – IRS Jovem deverá: 

- Indicar o seu NIF;
- Ano de conclusão do ciclo de estudos e o 

nível de qualificação correspondente;
- Na parte do estabelecimento de ensino, 

deve referir o nome da escola que frequen-
tou. Caso tenha sido fora de Portugal, deve 
indicar o código do país. 

Com estes dois passos, o preenchimento 
está concluído. Sublinhe-se que o IRS Jovem 
não é cumulativo com o regime fiscal para o 
residente não habitual, nem com o “Programa 
Regressar”. 

Quantas vezes posso recorrer ao IRS 
Jovem?

Só pode ser utilizada uma vez pelo mesmo 
jovem. Por exemplo, caso escolha este 
regime de tributação após a conclusão da 
licenciatura, não poderá fazê-lo novamente 
após terminar um mestrado.

No Orçamento do Estado para 2022, é 
expectável que existam alterações a este 
programa no próximo ano, nomeadamente 
no alargamento do período de aplicação do 
regime de três para cinco anos.

Fontes: Deco – Proteste; Economicamente 
Falando; Autoridade Tributária e Aduaneira; 
Associação Mutualista Montepio

o explicador

Se tem entre 18 e 26 anos, o “Explicador” 
desta semana poderá ser interessante. Fala-
mos do IRS Jovem: trata-se de um programa 
em que é atribuída uma isenção parcial sobre 
os rendimentos do trabalho dependente 
(categoria A) durante três anos, seguidos ou 
interpolados. É destinado a jovens que obten-
ham rendimentos de trabalho dependente 
pela primeira vez, após o ano de conclusão 
dos seus estudos. Neste sentido, podem 
aproveitar a o “desconto” no imposto relati-
vamente a uma parte dos seus rendimentos 
anuais e aumentar o rendimento disponível.

Como posso aceder ao programa?
Os contribuintes elegíveis para aceder ao 

IRS Jovem têm de cumprir certos requisitos, 
tais como:

- Ter uma idade entre os 18 e os 26 anos; 
- Não estar identificado como dependente, 

ou seja não pertencer ao agregado familiar 
dos pais;

- Ter um rendimento coletável que não 
exceda os 25.075 euros - o que se traduz num 
salário mensal bruto de 2.084 euros;

- Obter rendimentos de trabalho depend-
ente (Categoria A);

- Ter concluído um ciclo de estudos igual 
ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de 
Qualificações. 

Em que valores se traduz este benefício?
Este regime específico de tributação tem a 

duração de três anos, seguidos ou interpo-
lados, e atribui um “desconto” no imposto a 
pagar. Assim, o IRS Jovem corresponde a um 
benefício de 30% no primeiro ano, com o limite 

de 3.291 euros; de 20% no segundo ano, com o 
limite de 5 vezes o IAS (Indexante dos Apoios 
Sociais), ou seja, 2.194 euros e, no terceiro e 
último ano, de 10% - correspondente ao limite 
estipulado de 1.097 euros.

Como é feita a contagem de obtenção dos 
rendimentos dos três primeiros anos?

A contagem começa a partir do momento 
em que o contribuinte obtém os primeiros 
rendimentos, após a conclusão do ciclo de 
estudos exigido (nível 4). Para esta contagem 
não é considerado o ano de conclusão dos 
estudos, de forma a que os jovens beneficiem 
da isenção relativamente a um ano inteiro de 
rendimentos.

Como faço para obter este benefício?
Os jovens que optem por este regime de 

tributação devem escolher essa opção no 
preenchimento na declaração do IRS (Modelo 
3) dos quadros 4A e 4F do Anexo A. Tenha em 
atenção que o IRS Automático não permite 
esta opção.

Assim, no Quadro 4A – Rendimentos do 
Trabalho Dependente e/ou Pensões Obtidas 
em território português deve: 

- Verificar se o preenchimento de todas as 
alíneas está correto, nomeadamente: número 
de identificação fiscal (NIF) da entidade 
pagadora, o NIF do contribuinte, indicação 
dos rendimentos recebidos no último ano, 
as retenções na fonte de IRS efetuadas pela 
entidade pagadora, as contribuições para a 
Segurança Social e, se for o caso, em “Quoti-
zações Sindicais”, indicar os valores pagos a 
sindicatos;

O QUE É O 
IRS JOVEM?
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começou. “Para si, uma cadeira de maestro!” 
- disse. Sentados, de igual para igual, refletiu 
no começo, nas primeiras memórias de todo 
este trajeto. “Acredito que nós não escolhe-
mos a música, mas que a música nos escolhe 
a nós, no sentido em que passa a fazer parte 
da nossa essência, da nossa forma de estar. 
Tal como um desportista, que só se vê na alta 
competição, na prática de exercício físico... 
Não poderia ser de outra forma. É intrínseco 
à personalidade, esse fascínio pela música, 
pela comunicação através do som” - explicou. 

Quando relatou aos pais que o seu desejo 
era o de perseguir as pautas pela vida fora, 
foi entendido “com naturalidade”. A partir 
desse momento, a preocupação passou a 
ser só uma: a de escolher e definir o melhor 
trajeto. Foram essas, as reticências. Não só 
da jornada ficaram as marcas, como também 
do arranque. “Durante oito anos, fui aluno 
do professor Fausto Neves. Pela idade que 
eu tinha, e pela fase que a minha formação 
estava a passar, foi a pessoa que mais me 
marcou. Depois disso, existiram outras 
figuras de relevância, mas aí já falamos de 
períodos mais curtos. Já estamos numa 
fase de crescimento individual, em que não 
dependemos tanto dessa mesma orientação. 
Aquilo que necessitamos é de ir “beber” a 
cada uma das fontes, e de decifrar essa in-
formação à nossa maneira” - revelou. E hoje, 
quando dá aulas, muitos dos ensinamentos 

Para Luís Duarte, a música é uma velha 
companheira. O primeiro contacto surgiu 
cedo, ainda em criança, de forma natural. 
Foi aprender música, como iam os irmãos 
e os primos. Na altura, era encarada como 
uma outra qualquer atividade extracurricular. 
“Comecei de forma muito pouco lírica” - ad-
mitiu. A ideia de pegar nas pautas, e fazer 
delas vida, estava longe. Não havia músicos 
profissionais na família. Não havia histórico, 
exemplos, passos a replicar. 

Aos 15 anos, decidiu ingressar na Escola 
Profissional de Música de Espinho. Aí, a situ-
ação virou. “Já não havia retorno. Sabia que 
indo para essa escola, era para ser músico 
profissional”. A sua personalidade musical 
foi, toda ela, construída em Espinho: num 
primeiro momento, na Academia de Música; 
depois, na Escola Profissional. Luís Duarte é, 
desde 2009, músico profissional. É também 
professor de piano. Numa simbiose com Lígia 
Madeira, também ela professora da Aca-
demia de Música, venceu, no início de Maio, os 
prémios Play, na categoria de “Melhor Álbum 
de Música Clássica”, com a obra “Portuguese 
Music for Piano Duo”. Além das salas nacio-
nais, já pisou palcos em Espanha, França, 
Áustria, Eslovénia, Hungria e Alemanha.

Os primeiros acordes
Sentou-se em frente ao piano, e a conversa 

na primeira pessoa

O piano tem 
uma vantagem: 
não há confronto 
visual direto com 
o público. E há 
uma espécie 
de conforto, 
um refúgio, nisso.

que até si chegaram, vão. “Aprendemos a 
tocar um instrumento. Aprendemos, também, 
a parte performativa, ou interpretativa. Não 
aprendemos a dar aulas de instrumentos. 
Somos ensinados a tocá-los. E, chegado o 
momento em que temos de ensinar, vamos 
buscar essas memórias. 

Por outro lado, quando um pianista es-
tuda para um determinado concerto, está 
sempre a ensinar-se a si próprio. É daí que 
tudo advém: dessa autonomia, e também 
da memória dos métodos e caminhos que 
utilizaram connosco. Depois, o tempo é, tam-
bém ele, fundamental. Agora que dou aulas 
há mais anos, noto que a minha estratégia de 
ensino tem vindo a ser cada vez mais eficaz” 
- completou.

LUÍS DUARTE: 
A CRIANÇA QUE 

ADMIRAVA MOZART 
E CONQUISTOU 

UM PRÉMIO PLAY 
EM 2022
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Não gosto da ideia 
de se andar sempre 
com o artista da terra 
ao colo. Nem creio 
que isso faça sentido.

A música clássica, 
como a poesia, 
como a pintura, 
como alguma 
gastronomia, 
requer adaptação 
e conquista.

A imponência do piano 
e do palco 

O palco. Aquele espaço temeroso, tão vazio, 
que de repente se torna na maior montra do 
Mundo. Despertador de todo o mais ínfimo 
receio. Para Luís Duarte, há “respeito” que lhe 
é devido, mas o segredo está na preparação. 
“ Há sempre um respeito pelo palco, um certo 
receio. Mas é mais antes de o pisarmos. 
Quando estamos em palco, creio que passa 
a ser algo natural, estando bem preparado, 
claro. No momento anterior, aí sim, é algo 
que mexe com o nosso sistema nervoso. Mas 
o piano também tem uma vantagem: não há 
confronto visual direto com o público. E há 
uma espécie de conforto, um refúgio, nisso. 
Há também uma certa sensação de poder, se 
o concerto corre bem. Há um sentimento de 
comunicação com o público que só em palco 
se vive” - confessou. 

A complexidade do piano é algo que 
também lhe confere, por defeito, respeito e 
admiração. É uma máquina onde tudo está 
construído ao detalhe. Onde a subtileza de 
cada toque transporta diferentes interpre-
tações. “Costumo dizer que o piano é uma 
máquina filigrana. Tudo o que envolve a 
mecânica do instrumento é milimétrico. Ainda 
assim, a melhor sensação que podemos ter é 
a de que estamos a dominar o instrumento, 
e não o contrário. Até porque, quando isso 
acontece, significa que a nossa mensagem 
está a chegar até às pessoas”.

A admiração por Bach, 
Mozart e Beethoven 
numa era cada vez 
mais fugaz

“Vou dar a resposta que toda a gente dá: o 
compositor que mais me influencia, é aquele 
que eu estiver a estudar no momento”. Foi 
assim que Luís Duarte vincou a sua atenção 
pelo ‘agora’. Voltando a puxar da gaveta 
das memórias, recordou que o seu “grande 
compositor”, em criança, era Mozart, embora 
no ‘agora’ não entenda que o seja mais do 
que os restantes. “Tenho sempre aquela 
admiração por Mozart, Bach, Beethoven. No 
entanto, se toco Schumann, gosto. Se toco 
Schubert, também gosto, muito”. 

A música clássica não faz parte das playlists 
da maioria da população, e Luís Duarte sabe-
o. É um processo, um caminho, longo. Algo 
que se conquista, que se aprende a saborear. 
“Requer mais de nós ler um livro, do que ver 
um filme” – refletiu, e continuou - “A música 
clássica, como a poesia, como a pintura, 
como alguma gastronomia, requer alguma 
adaptação e conquista. Os formatos de fast 
food e fast music funcionam. São rápidos. 
Mas, quase com a mesma rapidez, são 
descartáveis. Esta é uma questão geracional, 
e que é do Mundo. A estratégia para a contor-
nar poderá estar no cultivo e fomento desta 
arte, para que as pessoas possam sentir 
prazer ao apreciá-la. Ultrapassada essa fase, 
será um processo autónomo, que caberá a 
cada um”. 

Nos seus tempos de juventude, o processo 
era real. Existia. Não tinha discos em casa. 
Se queria ouvir a sua sinfonia de eleição, o 
pequeno Luís tinha de recorrer à biblioteca de 
Espinho, ou à biblioteca da escola. Preenchia 
uma requisição, por escrito, e lá chegava às 
suas mãos a cassete. “Eu conquistava essa 
audição. Hoje em dia, não. Tudo está à dis-
tância de um dedo, em plataformas como o 
Spotify. Isto faz com que não haja interesse. 
O processo, esvanece. Por outro lado, tudo 
fica mais fácil. As pessoas consultam a infor-
mação, até no Google, mas não a armazenam. 
Esse, para mim, é o grande problema”.

O trabalho que fica 
é do Mundo, e poderá 
chegar um novo projeto 
“mais intimista” em 2024

“Nunca me foi negado o acesso para tocar 
em Espinho”. As portas têm-se mantido aber-
tas na cidade que o viu formar-se. Mas Luís 
Duarte não deixa que a mesma o limite ou 
defina. Não gosta de ser “levado ao colo”. “Vol-
tamos à importância dos prémios: noto que 
com o prémio Play há outra mediatização, e 
há a tendência para associar a pessoa a uma 
terra, e aos seus feitos. Não gosto da ideia de 
se andar sempre com o artista da terra ao 
colo. Nem creio que isso faça sentido. Nem o 
artista trabalha para Espinho. Eventualmente, 
trabalha para o Mundo” – assegurou. 

Com vários concertos na agenda já para 
2023, Luís Duarte está, simultaneamente, 
a preparar um próximo disco. Desta vez, a 
solo. A obra “intimista” viajará pelas pautas 
de Bach e Lopes Graça, colocando-os par a 
par, e conferindo-lhes um teor universal. “A 
ideia seria colocar um grande compositor 
português, ao lado de outro grande composi-
tor. Desta forma, fugiria também ao clichê 
do ‘disco de música portuguesa’. O objetivo 
seria gravar até ao final deste ano, e ter o 
trabalho cá fora no final de 2023/início  de 
2024” – acabou.

É intrínseco 
à personalidade, 
esse fascínio 
pela música, 
pela comunicação 
através do som.
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A temática do Ambiente é hoje um dos as-
suntos que mais preocupação suscita a nível 
mundial. A escalada crescente das tempera-
turas anuais, a subida do nível médio do mar 
ou a maior frequência de eventos climáticos 
extremos são alguns dos “alarmes” que se 
fazem soar. Além disso, a ameaça para a 
Natureza e saúde humana são evidentes. 
Como explica o site da ONU, a preservação 
da biodiversidade é fulcral para o equilíbrio 
biológico. No entanto, cerca de 25% de 
todas as espécies animais e vegetais estão 
ameaçadas pela extinção e, a maior parte 
disso, deve-se à ação humana. Por forma a 
alertar para a importância de preservar essa 
biodiversidade, 20 registos fotográficos de 
Tânia Araújo estão em exibição no átrio da 
Biblioteca Municipal.

A “Biodiversidade no concelho de Espinho”, 
tema que dá mote à exposição organizada 
pela secção da Cooperativa “Ambiente 
na Nascente”, foi inaugurada na passada 
segunda-feira. Ao Maré Viva, Tânia Araújo 
explica que a iniciativa consiste num registo 
fotográfico que procura retratar a biodiversi-
dade de Espinho e dos seus vários habitats. “É 
surpreendente quando vemos que, afinal, até 
temos uma boa diversidade em termos de 
fauna e flora de diferentes habitats” – explica.

Nas fotografias constam a representação da 
fauna e flora de vários habitats que existem 
em Espinho. Passam pelas praias e dunas, de 
onde destaca o borrelho-de-coleira-inter-
rompida que faz os seus ninhos nas praias, 
embora “sofra muito com a perturbação 
humana”. Nos espaços verdes da cidade, 
releva, por exemplo, as orquídeas silvestres 
que considera serem desconhecidas pela 
generalidade das pessoas. Ressalva ainda o 
falcão peneireiro-vulgar que se edifica em 

A IMPORTÂNCIA DA 
BIODIVERSIDADE, 

PELA LENTE DE 
TÂNIA ARAÚJO 

alguns edifícios em ruínas, ou as espécies 
presentes no Parque da Picadela – local onde 
a Nascente desenvolve o projeto “Amigos da 
Ribeira do Mocho” e que a fotógrafa também 
faz parte. 

Não esconde que a fotografia, além de ser 
um gosto pessoal, é uma paixão. Diz que se 
dedica a este ofício de forma mais regular 
desde 2010. Começou na Serra da Estrela, 
onde a biodiversidade é “rica e reconhecida”. 
Em Espinho, a sua jornada começou há 
cerca de quatro anos, mas diz que foi uma 
“boa surpresa”. “O mar é um sítio óbvio de 
biodiversidade, mas a cidade não o costuma 
ser. Acabou por ser um desafio e a exposição 
mostra que a biodiversidade existe, mesmo 
na cidade” - constata. 

Tânia Araújo diz que a intenção desta 
exibição é a de “passar uma mensagem” que 
desperte a atenção. Além da componente 

aniversário
nascente

PUB

mais pedagógica, no sentido de “mostrar o 
que existe”, a autora considera que, se con-
seguir fazer com que as pessoas gostem da 
biodiversidade, haverá “mais esperança” para 
a sua preservação. “O objetivo é despertar 
a atenção para o que existe à nossa volta. 
Para que as pessoas comecem a olhar de 
forma diferente e a reparar nestas espécies 
e adquiram mais consciência e vontade para 
que elas continuem connosco. É despertar a 
atenção e o olhar para a biodiversidade que 
está à nossa volta, aos nossos pés, todos os 
dias” – conclui. 

Até ao dia 1 de junho, a exposição “Biodiver-
sidade no concelho de Espinho” está patente 
na Biblioteca Municipal. A partir do dia 4 de 
junho, estará em exibição no salão da Junta 
de Freguesia de Anta e Guetim, onde a autora 
irá inaugurar a exposição, pelas 15h30. 
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NASCENTE ASSINALA 
46 ANOS COM PROGRAMAÇÃO
MULTIFACETADA 

A 21 de maio de 1976 o concelho de Espinho 
viu nascer uma nova Cooperativa de Ação 
Cultural – a Nascente. Essa boa nova foi 
anunciada aqui, nessa mesma data, na edição 
zero do jornal Maré Viva. Volvidos 46 anos, a 
organização que apontava como objetivos “a 
divulgação de várias formas de Cultura” e o 
apoio a “toda uma série de pequenos grupos 
culturais, que muitas vezes sozinhos não 
conseguem desenvolver uma atividade ver-
dadeiramente significativa”, permanece viva. 

Uma das características indicadas como 
“mais interessante” - há quase meio século 
- residia na sua pretensão de não se limitar a 
Espinho. “De facto, Espinho, como cidade que 
é, goza, apesar de tudo, de certos privilégios 
no campo das atividades culturais. Por isso, a 
Cooperativa pretende lançar a sua atividade 
para fora das ruas alcatroadas e ir até às 
aldeias” - lê-se na terceira página dessa 
primeira edição do Maré Viva.

Hoje, as suas linhas orientadoras não diferem 
muito da proposta do passado. O Cinema e 
o Teatro, os colóquios e os debates, assim 
como outras iniciativas, continuam a ser alvo 
da dedicação e do destaque evocados. 

Exposição, Cinema, tertúlia 
e muito mais…

Nesse sentido, e para celebrar o seu 46.º 
aniversário, uma panóplia de atividades estão 
a ser dinamizadas ao longo destes próximos 
dias. Na passada segunda-feira, 23 de maio, 
foi inaugurada a exposição fotográfica de 
Tânia Araújo, que se encontra patente no 
átrio da Biblioteca Municipal até ao dia 1 de 
junho. A mostra, composta por 20 fotografias, 
constitui a exposição organizada pela secção 
da Cooperativa “Ambiente na Nascente”, 
intitulada “Biodiversidade no concelho de Es-
pinho”. Nela constam fotos de habitats, fauna 
e flora - desde a zona costeira à cidade. A 
mesma estará, a partir do dia 4 de junho, em 
exibição no salão da Junta de Freguesia de 
Anta e Guetim, onde a autora fará a inaugu-
ração às 15h30.

O dia de amanhã será dedicado ao soprar 
das 46 velas da Nascente com um jantar 
convívio no restaurante Luso Venezolano, 
onde se pretende também recordar histórias 
e exaltar o espírito cooperativista. Na sexta-
feira, dia 27, será exibido o filme de animação 
“A Ria, a Água, o Homem”, de Manuel Matos 
Barbos - cineasta, cineclubista e membro 
da Comissão Organizadora do CINANIMA por 
mais de 40 anos. É, atualmente, consultor de 

programação deste Festival. O filme, baseado 
num texto de Raul Brandão, é “uma recriação 
da Ria de Aveiro”, conta com a narração de 
Joaquim de Almeida e a produção do Cine 
Clube de Avanca. Esta iniciativa, de entrada 
livre, decorrerá no Auditório Nascente, às 
21h30, e haverá um período destinado à 
conversa com o realizador do filme. 

Outra das iniciativas é a tertúlia “De Nascente 
a Poente”. Debruçar-se-á sobre a temática 
da Criatividade, no Auditório Nascente, às 
21h30, a 28 de maio. Descrita como “uma ideia 
imprecisa e banalizada numa grande parte 
dos discursos do quotidiano”, a Criatividade 
é também conhecida como objeto de estudo 
científico e de utilidade nos vários setores da 
vida das pessoas e das sociedades. 

Ainda inserido na programação do 46.º 
aniversário, o Teatro Popular de Espinho exibe 
novas sessões do espetáculo, “Os Impos-
tores”, a 3 e 4 de junho, às 21h30, no Auditório 
Nascente. As datas inicialmente previstas 
foram adiadas por motivos de força maior.

A Nascente – Cooperativa de Acção Cultural 
deixa o convite a todos os sócios e amigos 
que queiram participar nestas iniciativas que 
visam assinalar o seu quase meio século de 
atividade.

PUB INST

 tesouraria@nascente.org.pt
ASSINATURA DIGITALa maré chega pelo correio

mailto:tesouraria%40nascente.org.pt?subject=
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No dia 22 de maio a equipa de natação da 
Secção de Natação Desporto Adaptado do 
Sporting Clube de Espinho marcou presença 
no Campeonato Regional de Verão de Na-
tação Adaptada da Associação de Natação 
do Norte de Portugal (ANNP). O clube esteve 
representado por quatro nadadores (três 
masculinos e um feminino), acompanhados 
pelo treinador Tiago Marques e o dirigente 
Paulo Freitas. Estes atletas participaram em 
regime de extracompetição, pelo facto de 
o SC Espinho não pertencer à ANNP. Assim, 
não havendo classificação, apenas o tempo 

ATLETAS DO SC ESPINHO MARCARAM PRESENÇA 
NO CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO ADAPTADA

desporto

realizado em cada prova, é oficial. Diogo Cruz 
nadou as provas de cem metros livres e cem 
metros de costas. João Amaral participou nas 
provas de cem metros de costas e cinquenta 
metros de bruços. José Pedro Ferreira nadou 
as provas de cinquenta e cem metros costas 
e, por último, Luísa Félix competiu nas provas 
de cem metros livres e cinquenta metros 
de costas. O campeonato realizou-se nas 
Piscinas Municipais de Recarei, onde se 
contabilizou a participação de 117 nadadores 
– em representação de 18 clubes.

Juvenis da AA Espinho 
sagram-se campeões 
nacionais de voleibol

No passado dia 22 de maio, os juvenis da 
secção de voleibol da Associação Académica 
de Espinho conquistaram o primeiro lugar do 
campeonato nacional masculino. 

Novasemente caiu 
na meia-final 
da Taça de Portugal 
Feminina de futsal

A Novasemente não conseguiu conter o 
poderio ofensivo da formação do SL Benfica. 
O jogo, disputado no passado sábado e a 
contar para a meia final da Taça de Portugal 
Feminina de futsal, foi disputado no Pavilhão 
Multiusos de Sines, e terminou com a vitória 
da formação “encarnada” por 5-0.  

Inês Matos, Maria Pereira, Helena Nunes e 

Adriana Mendes foram as autoras dos golos 
da partida. Ao intervalo, o resultado já era fa-
vorável ao emblema lisboeta (2-0), vantagem 
essa que acabaria por ser ampliada na se-
gunda metade. A Novasemente alinhou com 
Diana Monteiro, Nancy Mercedes, Andreia 
Marques, Carol e Cátia Balona.

Novasemente conquistou 
a Taça da Associação 
nas grandes penalidades

A Novasemente venceu, pela primeira vez 
na sua história, a Taça da Associação/Figura 
Versátil diante do Quinta de Paramos. No 
final dos 90 minutos, o marcador mostrava 
o empate a uma bola, depois dos golos de 
Eduardo Gomes e Manuel Costa. Jogou-se 
o prolongamento, sem golos. Para desfazer 
a igualdade, os atletas foram chamados à 
“lotaria” das grandes penalidades, onde a No-
vasemente acabou por ser mais eficaz (4-2).  
Apesar de ter ido a perder para o intervalo, 
o emblema de Anta conseguiu consolidar a 
“cambalhota” no marcador. De relembrar 
que o que resta da época desportiva poderá 
trazer novas conquistas à turma de Daniel 
Pereira:  a Novasemente vai ainda disputar a 
final da Taça Cidade de Espinho e também da 
Supertaça. O adversário será o mesmo, nos 
dois encontros: os Leões Bairristas.

leia o que escreve

agenda.mareviva@gmail.com
ESPAÇO DO LEITOR
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A fase de apuramento de campeão, que 
decorreu nos dias 20, 21 e 22 de maio, contou 
com a participação de oito equipas. No fim 
desta competição, a formação da AA Espinho 
conquistou três vitórias em três jogos, so-
mando um total de nove pontos. No entanto, 
a definição do campeão só aconteceu na 

última jornada, a 22 de maio, onde a AA Es-
pinho venceu a Associação Académica de S. 
Mamede por 1-3 (20-25 | 23-25 | 25-22 | 18-25). 

Este registo de invencibilidade garantiu à 
formação espinhense a soma de mais um 
título de campeão nacional de voleibol ao seu 
palmarés. 

AFPCE

mailto:agenda.mareviva%40gmail.com?subject=
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Maria Silva  é a nova 
campeã regional 
de surf do Norte

A atleta da Associação Mar de Espinho, 
Maria Silva, conquistou, no fim de semana, o 

título de campeã regional de surf do Norte. 
A prova decorreu na praia da Vagueira, em 
Vagos. A prova foi uma organização conjunta 
da Associação Surfistas de Vagos e da Fed-
eração Portuguesa de Surf. Estiveram ainda 
em destaque os atletas da associação espin-

hense Bernardo Costa  (quarta posição, em 
sub-18) e Carolina Marques (quarta posição, 
sub-18 feminino). De realçar a prestação 
de Gabriel Ferreira (11º classificado, sub-16), 
Tomas Bugallo (nono lugar, sub-16 e sub-18) e 
Biago Tona (quinto classificado, sub-16).

A Novasemente fez história, no passado 
fim de semana, ao conquistar a Taça da 
Associação/Figura Versátil frente ao Quinta 
de Paramos. Um momento único no trajeto 
do emblema de Anta, que entrou a perder 
no encontro, alcançou o empate na segunda 
metade e consolidou o triunfo na marcação 
das grandes penalidades. Daniel Pereira as-
sumiu o comando técnico do clube a duas 
semanas do ‘pontapé de saída’ do campe-
onato. Em entrevista, o treinador assume 
que esta foi uma época “bastante positiva”, 
num momento em que a manutenção está 
assegurada, e faltam disputar duas finais 
frente aos Leões Bairristas.

A final do passado fim de semana 
correspondeu à sua análise pré-jogo?

Diria que sim. Estávamos à espera de um 
jogo complicado. Tínhamos consciência de 
que, numa final, o resultado poderia cair para 
qualquer lado, e sempre acreditamos que era 
possível vencer. Diria que o jogo até começou 
de forma algo atípica: estivemos melhor na 
primeira parte, mas o Quinta de Paramos 
acabou por conseguir fazer um golo a partir 
de uma bola parada. Fomos somando as nos-
sas oportunidades, mas não as conseguimos 
concretizar. Senti que os jogadores queriam 
vencer. Acreditaram. Foi isso, também, que 
lhes pedi ao intervalo: força e entrega. E 
acabamos por ser mais felizes no fim.

Como descreveria esse sentimento de 
conquista? 

Fez-se história na Novasemente...
Acima de tudo, deixa-nos muito felizes o 

facto de termos chegado e vencido uma 
final pela primeira vez na história do clube. 
E é bom termos em atenção que estamos 
a falar de um clube como a Novasemente, 
eclético, com várias modalidades. Termos 
conseguido marcar a diferença no Futebol 
Popular trouxe-nos uma sensação de dever 
cumprido. Foi a ‘cereja no topo do bolo’, numa 
época muito atípica, onde fomos bastante 
afetados com lesões. No final, acabamos por 
ser felizes.

A vitória na Taça da Associação já faz com 
que o balanço da época seja positivo?

Sinceramente, até podíamos nem ter ganho: 
a época já seria bastante positiva. Chegamos 
à final de duas taças e asseguramos a 
manutenção. É preciso ter em atenção que 
assumimos este projeto a duas semanas de 
começar o campeonato. Por isso, chegar às 

finais foi muito bom. Para nós, o campeonato 
‘está feito’. A Novasemente é o único clube 
que continua a estar em todas competições.

De que forma é que isso poderá condicio-
nar a gestão do plantel?

Obviamente que é algo que nos levará a ter 
de pôr em prática uma gestão mais séria, no-
meadamente no que diz respeito aos cartões, 
e isso será visível já no jogo do próximo fim 
de semana. Entraremos em campo para 
ganhar, claro, como sempre, mas não esta-
mos obcecados com isso, até porque ainda 
tempos duas finais para disputar. Claro que 
seria bom subir uns lugares na classificação, 
mas estamos focados nas finais, onde somos 
considerados ‘outsiders’.

Essas duas finais serão contra os Leões 
Bairristas, um emblema que tem estado em 
bom plano na presente época. Qual será a 
estratégia para conseguir ‘levar a melhor’?

Será uma tarefa muito difícil, e temos 
consciência disso. A equipa dos Leões não 
tem nenhuma derrota para o campeonato 
na presente época, é uma equipa do bairro, 
formada por pessoas do bairro, com um sen-
timento diferente: são intensos, agressivos 
na sua maneira de encarar o jogo. Isto faz 
com que seja muito difícil jogar contra eles. 
Ainda assim, nós teremos uma palavra a dizer 
e, como é óbvio, queremos fazer o melhor 
possível para representar a Novasemente.

Seria a ‘cereja no topo do bolo’ acrescentar 
mais duas taças ao palmarés da presente 
época?

Sem dúvida... Se conquistar uma já acres-
centou à nossa época, trazer mais alguma 
para a Novasemente seria perfeito. Acredito 
que o mais difícil foi chegarmos aqui. A sorte 
do jogo pode pender para qualquer lado.  

A Novasemente quer 
encarar os Leões 
‘de frente’ para 
continuar a fazer 
história no Futebol 
Popular
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